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O PISATELJU
• Guy de Maupassant se je leta 1850 rodil v 

obubožani plemiški družini v Normanidiji.
• Študiral je pravo, sodeloval v francosko-pruski 

vojni, po njej pa služboval kot uradnik.
• Pisanju se je posvetil po letu 1880. Ob novelah je 

pisal tudi pesmi in romane. Napisal je 19 zbirk 
novel.

• Zamisli za pisanje je zajemal iz vsakdanjega 
življenja normandijskih kmetov in plemičev ter 
pariškega meščanstva.

• Glavne osebe v novelah so povečini pripadniki 
nižjega ali srednjega sloja.

• Ob koncu življenja je bil duševno bolan, umrl je 
leta 1893.



PODATKI O NOVELI

• Novela Nakit je bila prvič 
objavljena leta 1884, pozneje pa še 
enkrat vključena v zbirko novel 
Povesti dneva in noči.

• Novela sodi v t.i. “pariški ciklus”.
• Odlikujejo jo vzorna dramatična 

zgradba, ki je povsem v skladu s 
sokoljo teorijo, ter jedrnatost in 
preprostost izraza, ki poudarja 
miselne okvire nižjega uradništva v 
Parizu.



VSEBINA
Novela nakit govori o nežnem in očarljivem dekletu, ki se le po pomoti 
usode rodi v eni izmed uradniških družin. Njene večne sanje so bile da bi 
spoznala in se poročila s kakšnim plemenitim in bogatim človekom, a ker 
ni imela te možnosti se je poročila z majhnim uradnikom. Na nek način se 
je sprijaznila s tem, da je revna, čeprav je vseskozi razmišljala o stvareh, ki 
bi jih rada imela. Hrepenela je po vsem česar ni imela. Koprnela je po tem 
da bi bila očarljiva in bi ji zavidali ter hrepeneli po njej.

Nekega večera se ji je mož vrnil z sijočim obrazom in novico, da sta 
povabljena na večerno prireditev v prostorih ministrstva. Mož je pričakoval 
da se bo žena na moč razveselila, ta pa je jezno vrgla vabilo na mizo in mu 
povedala da se ona tega ne more udeležiti ker si nima kaj za obleči. 

Po kratkem pogovoru ji je mož rekel da ima 400 frankov, ki bi jih 
potrebovala za obleko. Tako si je kupila obleko, a ker k lepi obleki sodi še 
nakit za katerega več nista imela denarja, si ga je Matilda sposodila od 
prijateljice. Izbrala si je najlepšo ogrlico, ki jo je imela prijateljica.

Na slavnostni večer je bila Matilda najlepša med ženskami. Vsem 
moškim je padla v oči in vsi so želeli plesati z njo. Ko je napočil čas za 
odhod in se je vsa gospoda zavijala v tople in drage plašče sta zakonca 
odhitela domov, saj sta se sramovala svojih starih plaščev. Doma je ga. 
Loisel opazila da nima ogrlice. Ker je nista našla, sta kupila novo ogrlico ki 
je izgledala kot ta ki jo je izgubila. Ker je bila prava diamantna ogrlica 
vredna šestintrideset tisoč frankov, sta se zelo zadolžila. Obubožala sta in 
zanju so se začeli težki časi. Kar deset let je trajalo da sta poravnala dolg. 
Po tem času je Matilda slučajno na sprehodu opazila gospo Forestier, ki ji je 
posodila ogrlico. Ko jo je ogovorila je ta sprva ni prepoznala nato pa ji 
rekla:“Uboga Matilda…kako si se spremenila!“ Matilda ji je nato povedala 
resnico o ogrlici, gospa  Forestier pa ji je vsa pretresena odvrnila da njena 
ogrlica sploh ni bila pristna in je vredila le 500 frankov.



DRAMSKI TRIKOTNIK

Matilda si želi 
bogataško življenje. 
Hrepeni po tem da bi 
ji drugi zavidali.

Povabilo in 
priprave na ples. 
Matilda si izposodi 
ogrlico.

Pričetek plesa in  
izpolnitev 

Matildinih sanj. 
Izguba ogrlice.

Iskanje ogrlice, zbiranje 
denarja za novo, ki jo 
vrne prijateljici.

Po desetih letih življenja  
v bedi ji prijateljica pove 
da ogrlica ki si jo je 
sposodila ni bila pristna.
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